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ABSTRACT 

 

This study aims (1) to design automatic drip irrigation system equipment with solar energy driven 

water pump for dry land, (2) to determine water use efficient and effectiveness, (3) to identify 

amount of solar energy that can move the water pump for dry land. The research had been done in 

the hamlet village of Kramat Pringgabaya at East Lombok in October 2012 until March 2013 

using experimental methods. Environment parameter in this research are (1) temperature (C), (2) 

wind speed (km/h), (3) intensity of solar radiation (HSE). Performance parameters consist of (1) 

relation between water discharge (liters/min) with motor pump rotation (rpm), (2) relation between 

water discharge (liters/min) with  power supply voltage (volts), (3) relation between motor pump 

rotation (rpm) with water discharge quantity (liters). Results of this study showed that (1) watering 

coverage area using this system is approximately  ± 28.43 ha  for tomato plant and ±39.78 ha for 

chilli plant, with total area of  ± 68.21 ha with main pump water discharge 21.630 m
3
/hr, which 

operated for 4 hours  per day; (2) average water use on this system is approximately  ±0.5632 

liter;  (3)  average intensity of solar radiation occurred in hamlet  village of Bukit Kramat 

Pringgabaya East Lombok as amount of 117,373 Watt/m
2
 has enormous potential to be utilized in 

operating water pumps solar energy from groundwater sources in the area, whereas the average 

ambient temperature  that occurs range by 34.433C. 

 

Keywords : automatic watering, drip irrigation, solar energy water pump, dry land. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) merancang peralatan sistem irigasi tetes secara otomatis dengan 

pompa energi surya untuk lahan kering, (2) menentukan cara yang efektif dan efisien dalam 

penggunaan air, (3) mengetahui intensitas energi surya yang mampu menggerakkan pompa air di 

lahan kering. Penelitian ini di lakukan di Dusun Kramat Desa Pringgabaya  Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada bulan oktober 2012 sampai Maret 2013 dengan 

menggunakan metode eksperimental. Parameter lingkungan area penelitian meliputi (1) temperatur  

(C), (2) kecepatan angin (km/jam), (3) intensitas radiasi matahari (kkl). Parameter unjuk kerja  

meliputi (1) Hubungan antara debit air keluar (liter/mnt) dengan putaran motor pompa (rpm), (2)  

Hubungan antara debit air keluar (liter/mnt) dengan tegangan listrik (volt), (3)  hubungan putaran 

motor pompa (rpm)  dengan debit air keluar (liter). Hasil penelitian menunjukkan (1) luas areal 

tanam yang dapat disirami seluas ±28,43 ha lahan untuk jenis tanaman tomat dan seluas ±39,78 ha 

untuk jenis tanaman cabe, dengan total luas sebesar ±68,21 ha pada posisi debit pompa utama 

sebesar 21,630 m
3
/jam yang dioperasikan selama 4 jam sehari; (2) penggunaan air untuk tanaman 

dengan sistem irigasi tetes rata-rata sebesar ±0,5632  liter; (3) intensitas radiasi matahari rata-rata 

yang terjadi di Dusun Bukit Kramat Desa Pringgabaya Lombok Timur berpotensi sangat besar 
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untuk mengoperasikan pompa air energi surya dari sumber air tanah dalam dengan nilai 117,373  

watt/m
2
, adapun suhu lingkungan  rata-rata berkisar 34,433C. 

 

Kata kunci: penyiraman otomatis, irigasi tetes, pompa air energi surya, lahan kering. 

 

PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia merupakan negara 

agraris yang memiliki lahan yang sangat luas 

dan sebagian besar  adalah lahan kering.  Luas 

lahan kering  Indonesia sekitar 58,5% dari luas 

daratan Indonesia atau (1.114 juta hektar) yang 

sebagian berada di wilayah Nusa Tenggara 

Barat (BPS NTB, 2010).  

Daerah Nusa Tenggara Barat 

merupakan daerah yang memiliki lahan kering 

yang cukup luas hingga mencapai ±1.807.463 

ha, atau 84 % dari total seluruh luas wilayah 

±20.153,15 km2 (Suwardji, 2004)   dengan 

berbagai jenis penggunaan dan yang sudah 

dimanfaatkan seluas ±287 ha. Luas lahan 

kering yang potensial untuk tanaman pangan 

adalah seluas 211.635 ha (BPS NTB, 2010).   

Dalam pengembangan lahan kering 

terdapat beberapa faktor pembatas antara lain 

faktor kelangkaan air  (Isbandi et al, 2009).  

Pemanfaatan dan pengembangan pertanian 

lahan kering belum memberikan hasil yang 

memuaskan karena adanya berbagai kendala, 

baik kendala biofisik lahan, ekonomi maupun 

sosial budaya dan kelembagaan. Beberapa 

kendala tersebut diantaranya adalah: (a) 

ketersediaan sumberdaya air yang terbatas, (b) 

topografi yang tidak datar, (c) lapisan olah 

tanah yang dangkal dan kurang subur, (d) infra 

struktur ekonomi yang sangat terbatas, (e) 

penerapan teknologi pertanian yang belum 

memadai, (f) kondisi kelembagaan pertanian 

yang masih rendah, dan (g) partisipasi 

pengusaha swasta yang masih rendah. 

Akibatnya, pengembangan ekonomi dan 

kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah 

lahan kering masih sangat terbatas, untuk itu 

diperlukan suatu kebijakan yang memihak 

dalam pembangunan lahan kering di Propinsi 

NTB (Suwardji, 2004). 

Tujuan dari penelitian ini adalah (a) 

merancang peralatan penyiraman sistem irigasi 

tetes secara otomatis dengan pompa energi 

surya untuk lahan kering, (b) mengukur  

penggunaan air yang efektif dan efisien bagi 

kebutuhan air tanaman, (c) mengetahui daya 

energi surya yang mampu menggerakkan 

pompa air untuk lahan kering. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental 

yaitu percobaan yang dilakukan pada suatu 

pengamatan atau penyelidikan secara terencana 

untuk memperoleh data yang harus dikaji 

secara mendalam melalui kenerja peralatan 

yang diuji secara langsung di lapangan.  

Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama tiga bulan 

dengan persiapan penelitian meliputi 

penyiapan komponen dan peralatan penunjang.  

Persiapan penelitian lanjutan meliputi 

penyiapan bahan untuk keperluan pembuatan 

alat serta keperluan pengambilan data. 

Tempat Penelitian   

Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Daya dan Mesin Fakultas 

Teknologi Pangan dan Agroindustri 

Universitas Mataram serta di Dusun Kramat 

Desa Pringgabaya  Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok Timur.  

Bahan dan Alat 

Bahan penelitian adalah: Air dan 

tanaman, sedangkan alat yang digunakan 

meliputi: (1) satu set peralatan pengatur 

otomatis, pompa serta penggerak (dirakit 

sendiri), (2) peralatan energi surya ( 

fotovoltaik), (3) alat ukur kecepatan putar 

mesin (Stroboscop/tachometer), (4) alat ukur 

voltase digital (AVO Meter), (5) alat ukur 

jangka sorong digital (digital caliper), (6) 

Stopwatch, (7) alat ukur debit air, (8) 

computer. 

Parameter  yang diamati  : 

1. Temperatur lingkungan (C). 

2. Kecepatan angin (km/jam) 

3. Intensitas radiasi matahari (kkl)  
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Parameter Unjuk kerja : 

1. Hubungan debit air yang keluar (liter/mnt) 

dengan kecepatan putar motor penggerak 

(RPM) 

2. Hubungan kecepatan keluar air (liter/mnt) 

dengan besar daya listrik (watt). 

3. Hubungan kecepatan putar pompa  (RPM) 

dengan debit air (liter/menit) 

4. Hubungan debit air yang keluar 

(liter/menit) dengan luas areal penyiraman 

(m/jam). 

Analisa Data 

1. Desain dan pengambilan data dengan 

melakukan studi literature serta melakukan 

kumputansi rancangan yang dipergunakan 

sebagai dasar dalam perencanaan dan 

konstruksi serta uji coba yang dilakukan 

pada alat. 

2. Unjuk kerja penyiraman; pada tahap ini 

dilakukan eksperimen dengan perlakuan 

yang berbeda-beda pada beberapa variabel 

yang diamati lalu dianalisis dengan 

menggunakan metode statistika.  

 

Data yang didapat kemudian dianalisa dengan 

menggunakan dua pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan Matematik 

Pendekatan matematik digunakan untuk 

menyusun dan menyelesaikan persamaan-

persamaan pendukung yang digunakan 

dalam perencanaan elemen-elemen mesin. 

b. Pendekatan Statistika 

Pendekatan statistika digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel dan 

parameter-parameter dalam percobaan 

yang dilakukan. Program yang digunakan 

untuk menganalisis data adalah program 

Statgraph 3.0 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Analisis Rancang Bangun Kapasitas 

Kinerja Pompa Air 

Hasil pengukuran kinerja pompa utama 

Pompa utama adalah pompa yang 

digunakan untuk mengeluarkan air dari sumur 

pompa air tanah dalam dengan kapasitas 

pompa sebesar 21,630 m
3
/jam bila di 

operasikan selama 4 jam efektif setiap hari 

akan menghasilkan jumlah air sebesar 86,527 

m
3
 yang ditampung pada kolam penampungan 

sementara. Kemudian air ini dipersiapkan 

untuk kebutuhan penyiraman tanaman yang 

dihubungkan melalui pipa-pipa yang dialirkan 

pada areal tanaman.  Jenis pompa utama adalah 

model motor helikal (Helical rotor models 

only) dengan kode pompa C-SJ17-4 dengan 

kontrol PS4000, ini menggunakan energi listrik 

yang dihasilkan oleh fotovoltaik yang 

bersumber dari sinar matahari, dengan  

kebutuhan daya listrik sebesar 3500 watt, 

berdaya hisap sampai kedalaman 45 meter , 

kekuatan (daya) dorong pompa utama bisa 

mencapai ketinggian hingga 138 meter, 

tegangan listrik energi surya yang digunakan 

375 volt, dan memiliki daya kuda (Horse 

power) 9,5 Hp dengan kecepatan putaran 

motor pompa sebesar 3300 rpm, menggunakan 

pipa untuk hisap dan dorong berdiameter 

sebesar 2 inch. Kemudian  air yang 

dipompakan dari sumur air tanah dalam, yang 

telah ditampung pada kolam penampungan, 

selanjutnya akan dipergunakan untuk 

penyiraman tanaman sistem irigasi tetes secara 

otomatis melalui pipa-pipa penyalur dengan  

menggunakan pompa distribusi.  

Hasil pengukuran kinerja pompa distribusi 

Pompa distribusi merupakan pompa 

sentrifugal (Centrifugal) dengan jenis pompa 

rotodinamik yang memiliki impeler (baling-

baling) untuk mengangkat zat cair dari tempat 

yang rendak ketempat yang lebih tinggi dengan 

merk pompa adalah Shimizu; kode model PS-

135E. Pompa ini digunakan untuk 

menyalurkan air dari kolam penampungan 

yang akan dialirkan ke setiap tanaman melalui 

pipa-pipa distribusi. Data hasil lapangan 

tentang spesifikasi pompa distribusi yang 

digunakan untuk menyalurkan air pada 

tanaman yang diambil dari kolam 

penampungan melalui pompa listrik yang 

digerakkan dengan menggunakan energi surya. 

Listrik energi surya ini ditampung pada dua 

buah aki (accu) dengan tegangan masing-

masing 12 volt direct current (DC) dan 

kekuatan arus masing-masing 65 ampere yang 

dihubungkan secara deret (seri) yang 

disesuaikan dengan kapasitas modul atau panel 

surya juga masing-masing 12 volt. Kemudian 

arus listrik yang tersimpan didalam beteray 

yang masih dalam arus DC ini diubah ke arus 

alternatif current (AC) melalui alat pengubah 

arus disebut inverter.  
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Pompa listrik energi surya ini bekerja 

dua kali dalam sehari yaitu pagi dan sore 

dengan daya listrik dari energi surya sebesar 

143 Watt, berdaya hisap 9 m, dan berdaya 

dorong 25 m serta  kapasitas pompa dengan 

jumlah 34 l/menit, tegangan yang digunakan 

pompa sebesar 240 volt dengan daya kuda 

(Horse power) 0,595 HP,  serta kecepatan 

putar motor pompa distribusi 2400 rpm, tinggi 

kecepatan alir fluida 28 m/menit, 

menggunakan pipa untuk hisap berdiameter ¾ 

inch, tinggi total (total head) 17,73 meter, daya 

aktual mengangkat air (horse power) 0,903 

watt/jam, daya aktual efisiensi pomp (brake 

horse power) 2,256 watt/jam dan aktual 

efisiensi motor 1,128 watt/jam.  Sedangkan 

waktu yang digunakan untuk penyiraman 

tanaman cabe rata-rata selama 2 menit sebagai 

sampel percobaan lapangan dengan jumlah 

polibeg sebanyak 186 buah, dan luas lahan 

43,2 m
2
.  Hasil pengukuran lapangan tentang 

jumlah tetesan air masing-masing tanaman 

sebesar 0,275 liter dalam satu kali penyiraman 

yang disesuaikan dengan kebutuhan air 

tanaman. 

 

Analisis perencanaan kebutuhan air tanaman 

Analisis rancang bangun alat pengatur waktu penyiraman tanaman 

Tabel 1. Debit air keluar berdasarkan waktu operasi pompa dengan jumlah lubang 

tetes/polibag 

No 

Putaran 

pompa 

(rpm) 

Jmlh lubang 

tetes/ polibag 

Waktu 

operasi  1 

(mnt) 

waktu  

operasi  2 

(mnt) 

waktu 

operasi  3 

(mnt) 

Waktu 

operasi  4 

(mnt) 

waktu 

operasi  5 

(mnt) 

1 2400 186 0,281591 0,563182 0,844773 1,12636 1,40795 

2 2000 186 0,253092 0,506185 0,759277 1,01236 1,30917 

3 1800 186 0,224306 0,448612 0,672918 0,89722 1,15993 

4 1600 186 0,193991 0,367981 0,581972 0,77596 1,00219 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa masing-

masing jumlah air yang keluar pada setiap 

lubang tetes dengan jumlah 186 lubang, 

menggunakan waktu  mulai dari 1 hingga 5 

menit pada: (1) putaran 2400 rpm dengan debit 

rata-rata sebesar ±0,281591 liter dalam 1 

menit,  ±0,563182 liter dalam 2 menit, 

±0,844773 liter dalam 3 menit , ±1,12646 liter 

dalam 4 menit, dan ±1,40795 liter dalam 5 

menit; (2) putaran pompa 2000 rpm dengan 

debit rata-rata ±0,253092 liter dalam 1 menit, 

±0,506185 liter dalam 2 menit, ±0,759277 liter 

dalam 3 menit, ±1,01236 liter dalam 4 menit, 

±1,30917 liter dalam 5 menit; (3) putaran 

pompa 1800 rpm dengan debit ±0,224306 liter 

dalam 1 menit, ±0,448612 liter dalam 2 menit, 

±0,672918 liter dalam 3 menit, ±0,89722 liter 

dalam 4 menit, ±1,15993 liter dalam 5 menit; 

(4) putaran pompa 1600 rpm dengan debit rata-

rata ±0,193991 liter dalam 1 menit, ±0,367981 

liter dalam 2 menit, ±0,581972 liter dalam 3 

menit, ±0,77596 liter dalam 4 menit, ±1,00219 

liter dalam 5 menit.  

Besar jumlah air yang didistribusikan 

oleh pompa distribusi pada setiap lubang tetes 

untuk penyiraman tanaman disesuaikan dengan 

besar kebutuhan air tanaman dengan rata-rata 

sebesar ±0,563182 liter dengan waktu 2 menit 

pada putaran 2400 rpm bila jumlah lubang 

tetes sebanyak 186 lubang yang ini diatur 

melalui alat pengatur waktu penyiraman, hal 

ini dlakukan agar lebih efisien dalam 

penggunaan air. Alat Pengatur waktu 

penyiraman adalah suatu alat yang bekerja 

secara otomatis sebagai pengatur waktu operasi 

pompa  distribusi untuk penyiraman tanaman 

yang berfungsi menghidupkan (on) dan 

mematikan (off) arus listrik energi  surya yang 

keluar dari bateray penyimpan arus yang 

menuju ke inverter sebagai pengubah arus 

bolak-balik (DC), menjadi arus searah (AC) 

kemudian mengalir ke pompa distribusi secara 

teratur menghidupkan pompa sesuai kebutuhan 

air tanaman. Alat pengatur waktu penyiraman 

ini, juga berfungsi sebagai penentu jumlah air 

yang akan digunakan sesuai kebutuhan air dan 

luas areal tanaman yang berkaitan dengan 

kapasitas penyiraman melalui sistem irigasi 

tetes. Jenis alat pengatur waktu penyiraman 

otomatis adalah merk omron H3CR sebanyak 

dua buah karena dilakukan penyiraman dua 

kali dalam sehari, menggunakan listrik energi 
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surya dengan arus DC 100-125 volt dan diubah 

menjadi arus AC 100-240 volt oleh alat 

inverter sebagai perubah arus. Timer ini  

masing-masing  berdaya 5 watt dengan besar 

tegangan 220 volt, yang bekerja bergantian 

secara teratur sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan dan kebutuhan air tanaman serta 

luas areal tanaman. 

Jumlah kebutuhan air irigasi sesuai kebutuhan 

air tanaman 

Jumlah kebutuhan air irigasi (IG) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

menentukan besar kebutuhan air irigasi 

tersebut adalah sebagai berikut: (1) Jenis 

tanaman;  (2) cara memberikan air; (3) Jenis 

tanah yang digunakan; (4) Cara pengelolaan 

dan pemeliharaan saluran; (5) Pengolahan 

tanah serta Iklim dan keadaan cuaca. Penelitian 

ini akan menentukan kebutuhan air irigasi 

untuk tanaman supaya dapat dilakukan analisis 

melalui metode water balance dengan 

parameter sebagai berikut: (1) menghitung 

kebutuhan air untuk tanaman (ETC) sehingga 

diperoleh nilai sebesar 2,607 mm/hr; (2) 

Menghitung kebutuhan air akibat perkolasi dan 

rembesan (P) dengan nilai 3,1783 mm/hr; (3) 

Menghitung kebutuhan air untuk pergantian 

lapisan air (RW) 200+50 = 250 mm/hr; (4) 

Menghitung kebutuhan air untuk penyiapan 

lahan (IR) sebesar 200 mm/hr; (5) Serta 

menghitung luas areal irigasi (A) yang dapat 

dimanfaatkan sesuai besar debit kebutuhan air 

irigasi yaitu sebesar 2,029182 Ha; sehingga 

mendapatkan efisiensi irigasi (EI) sebesar 

65,568% pada curah hujan efektif (ER) rata-

rata selama 12 tahun terakhir sebesar 137,462 

mm/hr dan diperoleh debit kebutuhan air 

irigasi dari hasil  perhitungan ini sebesar 

86,520 m
3
. 

 

Aplikasi penggunaan air untuk tanaman melalui sistem irigasi tetes 

Tabel 2. Jumlah penggunaan air sistem irigasi tetes sesuai kebutuhan tanaman dengan 

kecepatan putar motor pompa 

No Putaran motor pompa (rpm) 
Jumlah air penyiraman tanaman 

(liter/2 menit) 

Debit 

pompa 

(liter/menit) 

Jumlah 

lubang 

tetes / 

polibag 

1 2400 0,563182 53 186 

2 2000 0,506185 47 186 

3 1800 0,448612 42 186 

4 1600 0,367981 35 186 

 

Tabel 2 menunujukan bahwa (1) 

putaran motor pompa 2400 rpm dapat 

mengeluarkan sejumlah air sebesar ±0,563182 

liter setiap lubang tetes dengan jumlah lubang 

tetes/polibeg sebanyak 186 buah selama 2 

menit operasi dengan debit pompa sebesar 53 

liter/menit, (2) putaran motor pompa 2000 rpm, 

mengeluarkan air sejumlah ±0,506185 liter 

selama 2 menit di setiap lubang tetes jumlah 

186 lubang dengan debit pompa 48 liter/menit, 

(3) putaran motor pompa 1800 rpm, 

mengeluarkan sejumlah air ±0,448612 liter 

pada setiap lubang tetes sebanyak 186 lubang 

selama 2 menit operasi dengan debit pompa 42 

liter/menit, (4) putaran motor pompa 1600 rpm 

dapat mengeluarkan air di setiap lubang tetes 

selama 2 menit operasi dengan jumlah 

lubang/polibeg 186 dan debit pompa sebesar 

35 liter/menit.  

Sistem irigasi tetes merupakan salah 

satu cara penggunaan air yang efisien dan 

efektif, karena pemberian air dapat diatur  

secara tepat baik volume maupun arah sasaran. 

Selain itu penggunaan sistem irigasi tetes dapat 

meningkatkan produktifitas lahan dan tanaman 

karena lahan dapat ditanami sepanjang tahun 

sehingga indeks penanaman meningkat dan 

kegiatan budidaya tidak tergantung pada 

musim hujan (Kasiran, 2006). 

Sistem irigasi tetes ini bekerja secara 

pasti untuk memenuhi kebutuhan air setiap 

tanaman pada suatu areal karena dapat diatur 

pemberian airnya dalam luasan lahan tertentu 

dan dapat memberikan air lebih teliti bahkan 

dapat dikombinasikan dengan pemberian 

pupuk (Agus et al, 2005). Pemberian air 

dengan sistem irigasi tetes dikatakan efisien 

karena dapat  disesuaikan dengan kebutuhan 

air tanaman (crop water requirement).  
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Analisis rancangan pembagian pemberian 

air tanaman untuk pertanian dengan pola 

tanam secara tumpang sari 

Rancangan pembagian pemberian air 

tanaman dengan pola tanam secara 

tumpangsari adalah untuk 

mengoptimalisasikan air yang tersedia, 

sehingga dapat memaksimalkan luas areal 

tanaman yang dapat diairi untuk memenuhi 

kebutuhan air tanaman sehingga perlu 

dilakukan perancangan model pergiliran sistem 

pengairan yang di sesuaikan dengan kapasitas 

pompa dalam menyediakan air.  Cara paling 

sederhana yang dilakukan adalah sistem 

tanaman berseri, sehingga dapat memenuhi  

kebutuhan air pada luasan tertentu untuk setiap 

tahap pertumbuhan tanaman dapat dipenuhi 

melalui sistem yang dikembangkan untuk 

meminimalkan air yang hilang karena 

evaporasi dengan sistem irigasi tetes. Kendala 

yang terjadi pada tingkat usaha tani bila sistem 

ini diterapkan adalah biaya investasi awal yang 

sangat tinggi,  jika sistem ini sulit dilakukan, 

maka ada alternatif lain adalah menanam 

tanaman hortikultura yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi dengan pengairan sistem 

gembur. Di dalam penelitian ini, rancang 

bangun diarahkan untuk pengembangan sistem 

irigasi tetes.  

Tumpangsari (intercropping) adalah 

penanaman dua jenis tanaman atau lebih yang 

ditanam secara bersamaan pada sebidang 

lahan. Sistem tumpangsari tersebut akan terjadi 

overlapping di antara jenis tanaman sehingga 

diversifikasi terjadi menurut ruang dan waktu. 

Sistem tumpangsari terdiri dari: 1). 

Tumpangsari campuran adalah dua jenis 

tanaman atau lebih ditanam tanpa tatanan 

barisan yang jelas; 2). Tumpangsari baris 

adalah satu jenis tanaman yang ditanam dalam 

barisan dan barisan yang ada jenis tanaman 

yang lain; 3). Tumpangsari strip adalah  dua 

jenis tanaman atau lebih  ditanam dalam strip-

strip yang cukup lebar sehingga 

memungkinkan kultivasi secara independen 

tetapi cukup sempit untuk memungkinkan 

interaksi ekologis di antara jenis tanaman dan 

tumpangsari-gilir atau tumpang gilir, dimana 

tanaman ke dua ditanam pada saat tanaman 

pertama masih belum dipanen. 

Sistem tanam tumpangsari 

mempunyai banyak keuntungan yang tidak 

dimiliki pada pola tanam monokultur. 

Beberapa keuntungan pola tumpangsari 

menurut Warsana (2009), antara lain: (1) 

akan terjadi peningkatan efisiensi (tenaga 

kerja, pemanfaatan lahan maupun penyerapan 

sinar matahari), (2) populasi tanaman dapat 

diatur sesuai yang dikehendaki, (3) dalam satu 

areal diperoleh produksi lebih dari satu 

komoditas, (4) tetap mempunyai peluang 

mendapatkan hasil manakala satu jenis tanaman 

yang diusahakan gagal dan (5) kombinasi 

beberapa jenis tanaman dapat menciptakan 

beberapa jenis tanaman, dapat menciptakan 

stabilitas biologis sehingga dapat menekan 

serangan hama dan penyakit serta 

mempertahankan kelestarian sumber daya 

lahan dalam hal ini kesuburan tanah. 

Penerapanrotasi tanaman yang dapat 

mempertahankan produktivitas tanah dan 

peningkatan hasil tanaman (Suwardji et al, 

2003). 

Analisis tegangan listrik yang dihasilkan 

modul energi surya 

Sistem pembangkit listrik tenaga surya 

merupakan sistem arus searah (direct 

current/DC) sehingga peralatan yang 

digunakan harus disesuaikan dengan arus 

searah tegangan nominal dua belas volt atau 

dua puluh empat volt (12/24 V).    

Hasil pengukuran tegangan listrik yang 

keluar dari total panel surya dari data lapangan 

yang diambil setiap satu jam mulai dari pukul 

09.00 sampai dengan pukul 10.00 tegangan 

rata-rata sebesar 629,5 volt, dari pukul 10.00 

sampai dengan pukul 11.00 tegangan yang 

keluar rata-rata sebesar 638,34 volt, tegangan 

yang keluar dari pukul 11.00 sampai dengan 

pukul 12.00 rata-rata sebesar 652,34 volt, hasil 

pengukuran tegangan dari pukul 12.00 sampai 

dengan pukul 13.00 rata-rata sebesar 658 volt, 

sedangkan hasil pengukuran tegangan dari 

pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.00 rata-

rata sebesar 679,167 volt, merupakan tegangan 

tertinggi yang diukur setiap harinya. Hasil 

pengukuran tegangan dari pukul 14.00 sampai 

dengan pukul 15.00 rata-rata sebesar  657,334 

volt dan pengukuran dari pukul 15.00 sampai 

dengan pukul 16.00  nilai tegangan listri 

yangdi hasilkan rata-rata sebesar 627,334 volt.   

Analisis intensitas radiasi matahari untuk 

menghasilkan arus listrik energi surya 

 Intensitas matahari yang diamati di 

Dusun Kramat, dilakukan dengan tahapan 

waktu setiap jam selama 6 hari  yang dimulai 
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dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00. Hasil 

pengamatan dari pukul 09.00 sampai dengan 

10.00 diperoleh nilai intensitas matahari rata-

rata sebesar 1078,7 kkl; sedangkan pengamatan 

dari pukul 10.00 sampai dengan 11.00 nilai 

yang diperoleh rata-rata sebesar 1067,134 kkl; 

pengukuran  dari pukul 11.00 sampai 

dengan 12.00 nilai intensitas matahari rata-rata 

sebesar 1185,567 kkl.  Pengamatan intensitas 

matahari dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 

nilai intensitas matahari rata-rata sebesar 

1233,467 kkl, dan pengamatan dari pukul 

13.00 sampai dengan 14.00 diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 1377,1 kkl yang merupakan 

nilai yang tertinggi intensitas matahari, 

sedangkan pengamatan dari pukul 14.00 

sampai dengan pukul 15.00 nilai intensitas 

matahari rata-rata sebesar 1280,234 kkl dan 

nilai intensitas matahari yang di amati dari 

pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.00 rata-

rata sebesar 1207,634 kkl, sehingga rata-rata 

intensitas matahari total 1204,262 kkl. 

Intensitas radiasi matahari ini dapat 

menghasilkan listrik energi surya yang cukup 

besar berdasarkan perhitungan dan pengukuran 

langsung dilapangan selama satu minggu  rata-

rata sebesar 117,373  watt/m
2
.  Data lapangan 

dan hasil hitungan ini sesuai luas permukaan 

panel surya sebagai alat penerima radiasi 

matahari dengan melakukan pengukuran yaitu 

panjang 108 cm x lebar 67 cm = 7236 cm
2
  

atau = 0,7236 m
2
. 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan, 

perhitungan, pengolahan dan analisa data serta 

pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kapasitas penyiraman dengan sistem 

irigasi tetes secara otomatis menggunakan 

pompa energi surya yang diambil dari 

sumber air sumur tanah dalam seluas 28,43 

hektar lahan untuk jenis tanaman tomat 

dan seluas 39,78 ha untuk jenis tanaman 

cabe, dengan total luas sebesar 68,21 

hektar pada posisi debit pompa utama 

sebesar 21,630 m
3
/jam yang dioperasikan 

selama 4 jam sehari dengan total debit 

sebesar 86,527 m
3
. 

2. Keseragaman tetesan air pada setiap 

lubang tetes dalam penggunaan air untuk 

tanaman yang dirancang dengan sistem 

irigasi tetes hanya rata-rata sebesar 

(±0,5632  liter) dalam satu kali penyiraman 

pada setiap tanaman yang diarahkan tepat 

pada pohon tanaman dengan  putaran 

motor pompa sebesar 2400 rpm.  

3. Intensitas radiasi matahari rata-rata yang 

terjadi di Dusun Bukit Kramat Desa 

Pringgabaya Lombok Timur berpotensi 

sangat besar untuk mengoperasikan pompa 

air energi surya dari sumber air tanah 

dalam dengan nilai sebesar 117,373  

watt/m
2
 atau 0,117373 kilo watt per meter 

persegi. Sedangkan suhu lingkungan  rata-

rata  yang terjadi berkisar 34,433 
O
C.   

4. Penggunakan daya listrik untuk 

menggerakkan pompa air yang digunakan 

dalam satu kali penyiraman tanaman 

dengan sistem irigasi tetes hanya sebesar 

4,766   watt.  

Saran- saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

data, maka dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Sistem irigasi tetes untuk penyiraman 

tanaman pada musim kemarau agar dapat 

menggunakan air secara efisien pada lahan 

kering 

2. Penggunaan energi matahari sebagai 

penggerak pompa yang mengeluarkan air 

dari dalam sumur dapat digunakan untuk 

penyiraman tanaman pada musim kering 

karena intensitas matahari sangat tinggi.  

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai pemanfaatan energi surya untuk 

pompa air dan sistem irigasi tetes secara 

otomatis untuk lahan kering karena sangat 

berpotensi untuk dikembangkan pada di 

daerah Nusa Tenggara Barat khususnya 

dan Indonesia pada umumnya 
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